Propozice na Klubovou výstavu Beagle Clubu ČR 2019 (bez titulu Klubový vítěz)
konanou dne 26. ledna 2019 v Praze – Dolní Počernice

POZOR!!! Přihlašování on-line je přes www.dogoffice.cz
1.
1.
2.
2.

uzávěrka přihlášek zaslaných Českou poštou: 28.12.2018 (rozhoduje datum poštovního razítka)-NEPOSÍLAT
DOPORUČENĚ!!!
uzávěrka přihlášek zaslaných on-line přes www.dogoffice.cz: 30.12.2018
uzávěrka přihlášek zaslaných Českou poštou: 4.1.2019 (rozhoduje datum poštovního razítka)-NEPOSÍLAT
DOPORUČENĚ!!!
uzávěrka přihlášek zaslaných on-line přes www.dogoffice.cz: 6.1.2019
Adresa: Jana Kováčová, Litobratřice 130, p. Jiřice u Miroslavi 671 78
Termín uzávěrky je zároveň i termínem úhrady výstavního poplatku k příslušné uzávěrce.

Po II. uzávěrce nebudou již přihlášky přijaty !!!
After II. deadline applications will not be accepted !!!
Rozhodčí: Toke Larsen – Dánsko, chovatelská stanice Symposion. Změna rozhodčích vyhrazena! Changes in judges list reserved!
Místo konání: Hotel Svornost, Praha –Dolní Počernice GPS souřadnice: 50°5'18.999"N, 14°34'18.001"E
Výstavní třídy:
Rozdělení tříd je dle platného výstavního řádu ČMKU
Třída štěňat – od 4 do 6 měsíců stáří
Třída dorostu – od 6 do 9 měsíců stáří
Třída mladých – od 9 do 18 měsíců stáří, bez ohledu na získané tituly
Mezitřída – od 15 do 24 měsíců stáří, bez ohledu na získané tituly
Třída otevřená – od 15 měsíců stáří, bez ohledu na získané tituly
Třída pracovní – od 15 měsíců stáří, bez ohledu na získané tituly. Pro účast v této třídě je nutno doložit fotokopii pracovního certifikátu
(nestačí pouze Tabulka ze zkoušek )
Třída vítězů - od 15 měsíců, je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze,
Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze. Světového vítěze. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.
Třída veteránů – od 8 let věku, bez ohledu na získané tituly.
Třída čestná – od 15 měsíců, je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze,
Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze
plemene a též nemůže zasáhnout do žádných soutěží v rámci plemene (CACIB, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Krajský vítěz, Oblastní vítěz)
Soutěže:
Nejhezčí pár - pes a fena v majetku jednoho majitele a předvedení na výstavě.
Nejlepší chovatelská skupina - minimálně 3 a maximálně 5 jedinců, kteří byli na výstavě posouzeni, pocházející minimálně ze dvou různých otců nebo matek. Tito
jedinci nemusí být v majetku chovatele.
Nejlepší plemeník nebo matka - do této soutěže nastupuje plemeník (matka) nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu.
Plemeník (matka) nemusí být na výstavě posouzen/a v normální konkurenci.
Dítě a Beagle - kategorie: 3-8 let a 9-14let.
Tituly:CAJC, CAC, res.CAC, Nejlepší mladý plemene, Nejlepší veterán plemene, BOB, BOS – Udělení titulů nelze nárokovat.
Posuzuje se podle výstavního řádu ČMKU.
CAJC – může být zadán psovi i feně ve třídě mladých, oceněným známkou Výborný 1
Nejlepší mladý plemene (BOJ) – o titul soutěží pes a fena ze třídy mladých, kteří obdrželi ocenění Výborný 1, CAJC
CAC – může být zadán psovi i feně v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů, oceněným známkou Výborný 1
Res.CAC - může být zadán psovi i feně v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů, oceněným známkou Výborný 2, pokud byl ve třídě zadán titul CAC
Nejlepší veterán plemene (BOV) – o titul soutěží pes a fena ze třídy veteránů, kteří obdrželi ocenění Výborný 1
BOB - do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) , nejlepší pes a nejlepší fena.
BOS – do výběru nastupují jedinci opačného pohlaví nežli jedinec s titulem BOB - ze stejného výběru, popřípadě poražení ze soutěže nejlepší mladý plemene a nejlepší
veterán plemene
Následující tituly nejsou oficiálními tituly dle výstavního řádu ČMKU:
Nejlepší štěně – pes i fena ocenění známkou Velmi nadějný 1.
Nejlepší dorostenec - pes i fena ocenění známkou Velmi nadějný 1.
Nejlepší veterán –pes i fena ocenění známkou Výborný 1.

!!! Na výstavě nebude zadáván titul Klubových vítěz !!!
Program výstavy:

8:30–9:30 přejímka psů
9:30 – 9:45
od 9:45 posuzování v kruhu

předávání Aktivního šampiona 2018 + Klubového šampiona 2018

Veterinární předpisy:
1. Psi musí být klinicky zdraví.
2. Psi, musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís.f veterinárního zákona a to již
od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

3. Platný očkovací průkaz psa nebo Pas pro malá zvířata, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, parvoviróze, psince a infekční hepatididě v době ne
kratší 30 dnů a ne starší 1 roku.
Veterinary conditions: By veterinary check the dog’s heatlh certificate or passport must be shown with proof of the following vaccinations rabies.
Všeobecná ustanovení: Výstava je přístupná všem jedincům plemene beagle, zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy
požadovaného stáří pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v národní plemenné knize. Ostatní podmínky pro zařazení do třídy musí být splněny v den
odeslání přihlášky. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů na
výstavě není dovoleno.
Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru
psa. Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán.V případě, že se výstava neuskuteční z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.

Pro každého psa je nutné vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce musí být přiložena kopie průkazu původu (obě strany) a kopie dokladu o
zaplacení, certifikát o zkouškách (třída pracovní) nebo kopie šampionátu (třída vítězů)! Bez kopie pracovního certifikátu nebo šampionátu bude pes
automatiky přeřazen do třídy otevřené.
Přijetí psa na výstavu bude 5 dní před výstavou potvrzeno zasláním vstupního listu na Váš e-mail.
Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost.
Fill in a separate form for each dog! A copy of the FCI pedigree, the recognized Champion title for Champion class and an International working
certificate for Working class to be included! All Entry forms to Working class or Winner class without FCI-Working certificate or without confirmed
champion title will be automatically transfered to Open class.
The entry of the dog will be confirmed 5 days before the show by e-mail. The organizer is not responsible for incorrect filled entry forms.
!!! Pro výši výstavního poplatku je rozhodující členství v Beagle Clubu ČR ke dni uzávěrky výstavy !!!
!!! Zahraniční vystavovatelé mohou uhradit výstavní poplatky v hotovosti na výstavě v českých korunách nebo eurech. Pokud se zahraniční
vystavovatel výstavy nezúčastní, je povinen uhradit výstavní poplatek dle propozic. !!!
!!! Foreign exhibitors can pay the entry fees in cash at an exhibition in Czech crowns or Euros . If not participate in the Show, are obliged to
pay the entry fee according to the Show regulations !!!

Poplatky na Klubovou výstavu Beagle Clubu ČR 2019
(Entry fees for Club show 2019)
Číslo účtu: 2701386507/2010 – FIO BANKA
I.

uzávěrka

Členové
Beagle Clubu ČR
Members of Czech
Beagle Club
Platba do termínu
uzávěrky+zahraniční
členové BC ČR platba
na výstavě

1. pes (s katalogem)
first dog (with catalogue )
2. a 3. pes (bez katalogu)
second and third dog (without catalogue)
4. a další pes (bez katalogu)
4th and next dogs (without catalogue)
Třída dorostu / Puppy Class Nelze považovat za 1.
psa, pokud je přihlášen více něž jeden pes téhož majitele
Třída veteránů / Veteran Class Nelze považovat za 1.
psa, pokud je přihlášen více něž jeden pes téhož majitele
Třída štěňat / Baby Class
Nelze považovat za 1.
psa, pokud je přihlášen více něž jeden pes téhož majitele
Třída čestná / Honorary Class Nelze považovat za 1.
psa, pokud je přihlášen více něž jeden pes téhož majitele
Dítě a beagle / Child & beagle
Nejhezčí pár / The best Brace (couple)
Chovatelská skupina / Breeder´s Group
Nejlepší plemeník nebo matka The best Stud dog –
Brood bitch

600Kč

II.

uzávěr
ka

Členové
BeagleClubu ČR
Members of Czech
Begle Club
Platba do termínu
uzávěrky+zahraniční
členové BC ČR
platba na výstavě
800Kč

Ostatí
Nečlení Beagle Clubu
ČR
Nonmembers of Czech
BC
Platba do termínu
II.uzávěrky
Zahraniční vystavovatelé
platba na výstavě
1200Kč

550Kč

750Kč

1100Kč

500Kč

700Kč

1000Kč

150Kč

250Kč

300Kč

150Kč

250Kč

300Kč

150Kč

250Kč

300Kč

100Kč

150Kč

200Kč

150Kč
150Kč
150Kč
100Kč

250Kč
250Kč
250Kč
100Kč

300Kč
300Kč
300Kč
100Kč

Výstavní poplatky prosím uhraďte A-V složenkou nebo bankovním převodem.
Specifický symbol uveďte číslo 5
Variabilní symbol číslo zápisu nebo tel. číslo

